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Op zaterdagochtend 10 juni vond voorafgaand aan
de wedstrijden van het NK Masters een Kidsrun plaats
op de baan van AV Gouda. Het was prachtig weer en
de pupillen gingen enthousiast met z’n allen door de
steeplebak (foto: Hans Braker).

Twee medailles voor AV Gouda

Eerste NK Masters bij AV Gouda groot succes
Tijdens het NK Masters wisten twee AV
Gouda-atleten een medaille te bemachtigen: Jaap van Mannekes werd derde op
de 800 meter (categorie Mannen 60+) in
een tijd van 2:33,17 en Michiel Heerema
veroverde eveneens een bronzen plak op
het onderdeel hoogspringen (categorie
Mannen 35+). Rene Verkerke (Mannen
50+) haalde de finale van de 100 m,
waarin hij uiteindelijk als vijfde finishte.
Kijk voor meer uitslagen op atletiek.nu

Brons voor Michiel Heerema (foto: Hans Braker)

In het weekend van 9 - 11 juni vond het NK Masters plaats op de baan van
AV Gouda. Met behulp van talloze vrijwilligers is er een fantastisch evenement neergezet. De organisatie heeft veel complimenten ontvangen over de
wedstrijd, de jury, de hulpvaardigheid van de vrijwilligers, de gastvrijheid, de
accommodatie en de algehele sfeer tijdens het evenement. Dit biedt een hele
mooie basis voor de komende twee jaar, want ook de edities 2018 en 2019
vinden plaats op de baan van onze vereniging.
Tijdens het evenement zijn er veel foto’s gemaakt. Voor wie na wil genieten: op
de website van het NK Masters (tijdelijk niet in de lucht) staan linkjes naar de
verschillende fotopagina’s.

Zonder jury geen wedstrijd! (foto: Hans Braker)
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Sponsors AV Gouda

Nieuw hekwerk
De gemeente Gouda heeft ervoor gezorgd dat AV Gouda een nieuw, stevig
hekwerk aan twee zijden van de accommodatie krijgt. Aan de lange zijde is
het nieuwe hekwerk al voor het NK Masters geplaatst. Dit hekwerk is bovendien drie meter naar achteren geplaatst. Hierdoor ontstaat meer loopruimte
langs de baan en deze extra loopruimte konden we direct al heel goed gebruiken tijdens het NK Masters.
In de eerste week van juli is dit extra stukje grond geëgaliseerd en ingezaaid.
Aan de voorkant is het hekwerk vervangen en hebben we ook een nieuwe,
stevige toegangspoort gekregen.

Polshoogmat en hoogmat
Van atletiekvereniging AV34 uit Apeldoorn hebben we een polshoogmat en
hoogmat kunnen kopen. AV34 is bezig met een renovatie van hun atletiekfaciliteiten. Via via kregen we een tip dat deze en andere materialen ter overname werden aangeboden. Door snel te bellen waren we de eerste vereniging die op de polshoogmat en hoogmat boden en zijn beide matten aan
ons verkocht! Na overleg mochten we beide matten al voor het NK Masters
komen ophalen, zodat de polshoogmat al tijdens het NK Masters gebruikt kon
worden. Prins Transport uit Lekkerkerk heeft voor het vervoer van de matten
gezorgd en een groep SAB-atleten heeft geholpen met het in- en uitladen en
het op de goede plaats leggen van de matten en het weghalen van de oude
mat. Nogmaals veel dank hiervoor, want het was zwaar werk!

Alex van Zutphen op weg naar een Nederlandse titel polsstokhoogspringen tijdens het NK
Masters (foto: Hans Braker)

ALV 21 juni
De opkomst tijdens de ALV op woensdag 21 juni was deze keer mager. Op
deze tropische avond hebben we buiten met elkaar ideeën uitgewisseld over
de onderwerpen:
- Welke (nieuwe) activiteiten kunnen we opzetten om de accommodatie nog
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beter te gebruiken (en inkomsten te vergroten)
- Hoe kunnen we de inkomsten uit verhuur vergroten?
- Verplichte vrijwilligerstaken voor alle leden? Goed idee of niet?
Alle input zullen we verwerken tot voorstellen die we terug laten komen op
de ALV in het najaar. Na de pauze is het financieel jaarverslag besproken en
goedgekeurd. De ALV heeft tevens goedkeuring gegeven voor de aanschaf
van een polshoogoverkapping. Dit willen we nog voor het najaar realiseren,
zodat we de nieuwe mat in goede conditie kunnen houden. Tenslotte hebben
we teruggekeken op de zeer succesvolle eerste editie van het NK Masters. Het
verslag van de ALV zal binnenkort worden rondgestuurd.

Nieuwe website AV Gouda

TienSport
Sportzaak voor vrouwen

Waarschijnlijk heb je het al gemerkt, maar half juni zijn we overgegaan op
een nieuw ontwerp voor de website van AV Gouda. Nog niet gekeken? Breng
dan snel een bezoekje aan het bekende adres: www.avgouda.nl De komende
periode zullen we gebruiken om de nieuwe site verder te vullen en te verfraaien. Hierbij kunnen we zeker hulp gebruiken! Interesse? Dan drinken we graag
een kopje koffie/thee met je. Ervaring is niet nodig. We leggen je graag uit hoe
e.e.a. werkt én je kunt dit prima
van huis uit doen. De coördinator van de website Saskia Sjollema is te bereiken via: clubblad@
avgouda.nl
Een van de onderdelen op
de website die echt wezenlijk
anders is, is de wedstrijdagenda.
Daar gaan we voortaan ook de
uitslagen op zetten. Die van de pupillencompetitie in Reeuwijk van 20 mei
bijvoorbeeld staan erop. Omdat dit agenda-item niet meer zichtbaar is, wijzen
we je graag hoe je de uitslagen kunt vinden:
•• Klik op Wedstrijden
•• Ga met de knop Vorige (pijl links van de huidige tijdsperiode) terug in de tijd
•• Hou je muis boven het gewenste agenda-item om te zien of er uitslagen zijn
•• Klik op het agenda-item om de uitslagen te bekijken

Verhuur
Na vele jaren onder andere het verhuursecretariaat voor AV Gouda verzorgd
te hebben, heeft Michelle Martinot een paar maanden geleden aangegeven
deze taken over te willen dragen. Per 1 juli is Michelle gestopt. Michelle, super
bedankt voor alles wat je de afgelopen jaren voor AV Gouda hebt gedaan! We
zijn daarom per direct op zoek naar iemand die voor AV Gouda het verhuursecretariaat wil overnemen. Dit is voor AV Gouda een erg belangrijke taak,
omdat de inkomsten uit verhuur een belangrijk deel van de totale inkomsten
van de vereniging uitmaken. Concreet betekent dit dat je:
•• aanvragen voor verhuur afhandelt;
•• reserveringen maakt in de verhuuragenda;
•• verhuurcontracten opmaakt (er zijn standaardcontracten beschikbaar);
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Eindresultaat
seniorencompetitie
18 juni was de laatste competitiedag van
in totaal drie wedstrijden. De mannen
zijn landelijk vier plekken gestegen naar
een 20e plek! De dames hebben het dit
jaar volledig waar kunnen maken na promotie naar de 2e divisie en zijn uiteinde
lijk als 15e geëindigd.
Het behalen van dit resultaat is alleen
maar mogelijk door de inzet van alle
atleten. De competitie vraagt soms om
situaties waarbij de atleten niet altijd
uitkomen op hun favoriete onderdeel,
en hun kwaliteit op andere onderdelen
moeten inzetten om zo bij te dragen aan
het succes van het collectief. Dat maakt
de competitie zo’n leuk onderdeel van de
atletiek. Naast de vaste SAB-atleten hebben ook andere atleten het team kunnen
versterken op met name de langere
afstanden (Frank, Rene, Jiska, Annelies en
Joris). Dit is heel bijzonder en is van grote
waarde voor het team.
Ik heb genoten van alle wedstrijden.
En ik denk dat ik namens alle trainers/
coaches mag spreken als ik zeg dat we
enorm trots op jullie zijn en dat we er
naar uitkijken om volgend jaar weer met
beide ploegen in de 2e divisie te strijden.
Er wordt vaak gezegd dat atletiek geen
teamsport is, ik denk daar anders over!

•• regelt dat de accommodatie geopend en gesloten wordt. Dit hoef je niet
zelf te doen. Hiervoor hebben we andere vrijwilligers;
•• zorgt dat de penningmeester na afloop de factuur verstuurt naar de
huurder.
Deze taken kun je prima vanuit huis doen en vergen een paar uur per week.
We zoeken iemand die nauwkeurig werkt en klantvriendelijk is. Ervaring is niet
nodig. We leggen je graag uit hoe het werkt. Interesse? Neem dan contact op
met Marleen Verbruggen (voorzitter@avgouda.nl) of Marian Verhaegh
(penningmeester@avgouda.nl).

Competitie mannen masters
De mannen masters van AV Gouda hebben hun twee competitiedagen voor
dit jaar erop zitten. Op 7 mei in het noordelijke Den Helder en op 25 juni in
het nabije Alphen aan den Rijn, praktisch een thuiswedstrijd. Op beide dagen
bestond het team uit zes man. René Verkerke, Eric Pols, Michiel Heerema en
Hans Braker deden beide dagen mee. In Den Helder waren Henk van Zutphen
en Jaap van Mannekes ook van de partij. In Alphen liepen Peter Wielaard en
John Romkes de langere afstanden. De atleten moesten niet alleen hun eigen
onderdelen afwerken, maar ook een flink deel van de tijd jureren. Onder
ploegleider Michiel verliep dat uitstekend.
Dit was het derde opeenvolgende jaar dat de mannen masters meededen
aan de landelijke competitie, en ze deden dat opnieuw als een goede middenmoter. Vrijwel iedereen was beide dagen dik tevreden over de geleverde
prestaties. De teamspirit in de kleine ploeg is groot. En voor de masters
misschien nog wel het belangrijkste: beide dagen bleven de mannen allemaal heel! Zelfs na de afsluitende estafettes die in maximaal tempo gelopen
werden.
Mooi is dat het dit jaar weer is gelukt om alle individuele onderdelen op de
foto te krijgen. Klik hier voor de foto’s van de eerste dag en hier voor de foto’s
van de tweede dag.

Frank van Leeuwen

Een deel van de atleten die dit jaar deel uit-

‘AV Gouda huisfotograaf’ Hans Braker zelf in actie tijdens de masterswedstrijd op 7 mei in

maakten van de wedstrijdploeg Senioren van AV

Den Helder (foto: René Verkerke)

Gouda
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Van de redactie

Japie huilt en Japie lacht!

Stuur je bijdrage naar clubblad@avgouda.nl
Tekstbijdragen mogen maximaal 250 woorden zijn. Foto’s (minimaal 500 kb) graag
apart erbij leveren.
Verschijningsdata
De redactie streeft ernaar elke maand een
clubblad uit te brengen (met uitzondering
van de zomermaanden). De verschijningsdatum ligt ergens in de laatste week van de
maand.

Voor de NK Masters had ik me opgegeven voor deelname aan de 400, 800 en
1500 m. Hiervan werden de 400 en 1500 gelopen op zaterdag en de 800 op
zondag. Op vrijdag 9 juni geholpen met de opbouw en ’s avonds staan harken
bij het hink-stap-springen, ook leuk.
Op zaterdag 10 juni aan de bak voor de 400 m. Eerst inlopen, oefeningen doen
en een paar versnellingen. Het voelde niet helemaal goed maar in de wedstrijd kan dat meevallen. Nou, het viel niet mee, het viel tegen en niet zo
weinig ook. De eerste 200 m moet je op souplesse kunnen lopen om dan de
laatste 200 m nog wat te kunnen versnellen. Na 100 m had ik al het gevoel dat
de bovenbenen vol liepen, vooral hamstrings rechterbeen voelde zwaar aan.
Dan moet je nog 300 m, dat heb ik ook gedaan maar het was wel hard werken.
Resultaat, een 5e plaats in 68.17 (ipv ca. 65), wat een sof. Met 65 sec zou ik ook
5e geworden zijn maar dan wel met een beter gevoel, nu was het huilen met
de pet op. Later op de dag moest de 1500 gelopen worden. Warming up, geen
goed gevoel. Zo’n slechte 400 werkt dan in negatieve zin nog wel even door,
dus met gemengde gevoelens naar de start. Die start heb ik nog wel gedaan
maar na één ronde, zware benen. In de ronde loop je dan na te denken: stop
ik of ga ik door, morgen nog een 800 m. Is er nog wat te winnen? Neen, dan
maar stoppen aan het eind van de tweede ronde, vanavond laten masseren en
morgen de 800 m. Om te huilen zo’n dag.
Zondag 11 juni: ik fiets naar Gouda vol twijfels. De masseuse had wel wat
gevonden in de hamstrings van het rechterbeen, was dat de oorzaak? Krijg ik
daar vandaag weer last van? En hoeveel last krijg ik dan? Kan ik wel of geen
goede wedstrijd lopen? Keer ik om, ga ik naar huis, nou nee, dat doen we niet.
Kom op, niet kinderachtig, we starten en dan zien we wel!
Bij de warming up, een redelijk gevoel, niet te veel doen anders lopen de
benen gelijk al vol. Via de callroom naar de start en ik denk “over 5 minuten
weten we het”. Na de start kom ik op de 4e plaats te lopen, achter Nico Alberts.
Ik ken hem en weet dat hij ongeveer 2:30 kan lopen, net als ik. Na 300 m, nog
steeds goede benen. Aan het
einde van de eerste ronde zie ik
een gaatje ontstaan tussen de
nummers 2 en 3. Ik durf, met de
zaterdag nog in m’n kop, Nico
niet voorbij te lopen en blijf
achter hem tot na de bocht.
Met nog 300 m te gaan passeer
ik Nico en voel dat ik nog macht
heb. Ik zet de achtervolging in
maar helaas was dat niet voldoende om nog voor een tweede
plaats te kunnen strijden. Met
een goed gevoel in de benen
en de derde plaats (in 2:33,17)
was ik blij, heel, heel blij. Alle
reden om te lachen!
Japie lacht na het behalen van brons op de 400 m!

Colofon
Redactie clubblad
Saskia Sjollema - clubblad@avgouda.nl
Bestuur
Voorzitter: Marleen Verbruggen voorzitter@avgouda.nl
Secretaris: Annelies van Dorp secretariaat@avgouda.nl
Penningmeester: Marian Verhaegh penningmeester@avgouda.nl
Wedstrijdorganisatie: Henk van Zutphen woc@avgouda.nl
Technische Commissie: vacature tc@avgouda.nl
Algemeen lid: Lotte Wevers
Kijk voor meer contactgegevens op
www.avgouda.nl

Clubkleding
Voor al je clubkleding en natuurlijk ook
schoenen en spikes kun je terecht bij de
Spikeshop.
Het adres van de Spikeshop is Jan Tinbergenstraat 27G, 2811 DZ Reeuwijk

(foto: Sanne Cornelisse)
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Spandoeksponsors van het
NK Masters

Spandoekenactie groot succes
De spandoekenactie voor het NK Masters is een groot succes gebleken: maar
liefst 28 werden er verkocht, deels voor harde euro’s maar ook soms voor een
mooie tegenprestatie of korting. De logo’s van alle sponsoren vind je op deze
pagina.
Wil je ook zo’n mooi spandoek naast de baan van AV Gouda? Of vind je het
een goed idee dat je baas er een laat maken? Neem dan contact op met Hans
Braker: hans.braker@avgouda.nl

Clubblad 2017-7 verschijnt eind augustus: stuur je bijdragen voor 15-8-2017 naar clubblad@avgouda.nl
6

